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Redaktora babilo

Antaŭ ni la julo, la jarŝanĝo (nicinoni aliĝi al 
la 46a IFK en Klonis, se vi deziras profiti je la 
malalta kongreskotizo), kaj la labortaskoj de la 
nova jaro.

Du glavaj puŝoj direkton al oficiala rekono de 
Esperanto ĉe fervojoj estis faritaj en la forpa- 
santa jaro: Esperanto aperas inter la 10 lingvoj 
de la fervoja terminaro, kiun eldonos UIC 
printempe de 1994 sur CD-ROM-diskcdo, kaj 
FISAIC aprobis ajaran plilongigon de la ptov- 
pcriodo de Esperanto kiel ĝia tria laborlingvo.

Ĉu vi demandas, kio estas UIC kaj FISAIC? 
Ĉiuj devas scii, ĉar kiel konvinki la kolegojn 
pri la taŭgeco de Esperanto ĉe la fervojoj, se vi 
ne estas plene informita pri la jamaj atingoj? 
UIC estas la Intemacia Fcrvojunit», do oficiala 
internacia unuiĝo de la fervojkompanioj. FI" 
SAIC estas la Intemacia Fervojista Federacio 
por Kulturo kaj Libertempo, do fervojista 
unuiĝo. Cetere: kiu entreprenos puŝetojn por 
enŝovo de Esperanto en USIC, la internacia 
sporta unio de la fervojistoj?

L> tuta gvidantaro de IFEF dankas pro ĉia 
apogo kaj helpo dum 1993 kaj deziras pro- 
spcrfih kaj feliĉan hŭVdh jaron 1994.

Red.

Interesa vizito en Varsovio

Jen rupoito de Joachim Giessner, honora prezidanto de 
IFEF:

Okaze de la lOa kongreso de polaj fervojistoj en Tar- 
nowskic G6ry en septembro mi konatiĝis kun la prezi- 
danto de la fervoja direkcio Katowicc, d-ro ing. Ryszard 
Z31cwski. En ne agrabla atmosfero ni pritraktis i.a. la 
tute ne novan planon, doni al iu internacia trajno la 
nonion Ludoviko Zamenhof, kaj nome al trajno, kiu 
trafikas en sin vojo al aŭ tra Pollando, la hejmlando de 
Zamenhof, D-ro Zalcwski promesis sian helpon kaj 
invitis min denove veni por pli ekzakte prepari la planon.

Komence de novembro mi sekve estis en Katowicc. Eta 
delegacio, konsistanta cl M.Fcdorovvicz (prez. de FSPEA, 
landa asocio de IFEF), JAVercszka (sekr. FSPEA), J.For- 
tunski (komli. FSPEA) koj mi veturis al Varsovio. An- 
taŭc ni bavis amikecan preparan kunvenon kun d-ro 
Zalcuski. En Varsovio ni havis aŭdiencon ĉe la ĝenerala 
direktoro de la Pola Ŝtata Fervojo PKP, mgr.ing. Alck- 
sander Janiszewski kaj la direktoro de la kabineto, ing. 
Dariusz Savvicki. Ankaŭ tiu kunveno okazis en tre afabla 
etoso. Ing. Janiszcwski pozitive akceptis nian peton kaj 
deklaris, kc li intencas helpe subteni kaj trakti ĝin je 
konvena okazo. Li ankaŭ komprenigis al ni, ke la perso- 
ncco de Zamenhof ne cstos nekonata al li.

Oni povas esperi, kc cl tiu kunveno ekestos pozitiva 
rezulto.

Fronipaĝo: IFEF-honoritoj, kiuj trapasis aĝajn mejloŝtonojn, vidu malfrontan paĝon.
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46a Kongreso de lnternacia Fervojista 
Esperanto-Federacio (IFEF) 

l3a-20a de majo 1994
KREMS a d Donau, Aŭstrio
Adreso: 46a IFEF-kongroso, Postfach 194,

A-3101 ST.POLTEN, Aŭstrio
Bankkonto: Bank Austria, Filialo Tulln.

kto n-ro 467 567 400 BLZ: 20151
Poŝtkonto: PSK A-1018 Wion,

kto n-ro 92.017.630 BLZ: 60000

Modernaj fervojoj - Komuna Eŭropo

Novaj impulsoj - ESPERANTO

Land' Danuba de kampvaloj 
lona1 do Emontoj, katedraloj...

Tiel tekstas la Aŭstria Himno, kiu tro trafo 
"akompanos" niajn kongresajn ekskursojn.

La unua - duontaga - estas dediĉita al la plej 
bela parto do la Danuba Valo "Wachau“ ĉirkaŭ- 
ata de sunaj, vitplenaj deklivoj kun kasteloj, 
katedraloj kaj iamaj fortikaĵoj. La dua - tuttaga 
- gvidos nin fervoje en la montaron. Pri ĝi vi 
legu apartan artikolon!

Rilate la duontagan, kiu startos aŭtobuse, la 
16an de majo je la 13a horo, ni jam anticipe 
konfesas, kc ĉiuj cititaj celoj unuope pretendus 
la (utan disponigeblan tempon. Sed ni Volas 
prezenti al vi kiel eble multajn admirindajn 
lokojn. Jam en la priskribo do Krems vi povis 
logi, ke nk kongresos en la plej bela ĉedanuba 
regiono. Tial la Loka Kongresa Komitato decidis 
nepre prezenti al vi la plej elstarajn pejzaĝojn 
kaj ties apartaĵojn. Tiucele ni jam en Krems 
transpasos la Danubon, tra Rossatz dekstre de 
la danuba bordo ĝis Melk. En Melk ni haltos

Programo (provizora) 

ĉirkaŭ unu horon, ĉefe pro la mondfama abate- 
jo, baroka juvolo. En via kongresa dokumentujo 
vi trovos respektivan prospekton koncize tradu- 
kitan. Post tiu "okstora* vizito ni denove trans- 
pasos la Danubon, por vidi pli proksime ankaŭ 
la maldekstran rivorogan flankon. Ĉofo la ĉar- 
man urbeton Spitz, kiu situas enmeze de Wa- 
chau. Kompreneble ni ne ĉie povos halti, konsi- 
derante ke tiutempe regas en Wachau ĉefsezo- 
no. Prefere ni haltos iom pli longe en despli 
alloga urbo Dŭrnstoln. Tio la parkejo situas pli 
oportune - proksime al la centro, kiun nepre 
vizitu ĉiujl La urbeta kerno estas ĉirkaŭata parto 
de ankoraŭ ekzistantaj antikvaj muroj kaj parte 
de historiaj konstruaĵoj. Tiel estiĝis centro 
unika. Sed ankaŭ la unuopaj kortoj ostas har- 
moniplenaj. Vidindaj ankaŭ la aparte bela turo. 
la lama Augustena Monaĥejo, la tombeja ostejo, 
la romantikaj stratetoj ktp. Ne pretervidebla 
estas la kastela ruinaĵo super do la urbo. Por la 
vizito de surdeklivaj restaĵoj bezonas mez- 
kapabla piediranto ĉirkaŭ duonan horon - 
konsilinda por fotantoj. Kaj fine nepre restu 
ankoraŭ iom da tempo por “viziti" paradizajn 
vinejojn sur- kaj subterajn! Sed obeu la gvi- 
dantojn, ĉar jo la 17a horo ni dovos ekveturi al 
Krems por atingi ĝustatempe la Internacian 
balon.

LKK/Stuppnlg

Klarigoj: ST
OH 2
OH 3

b Urbosalono - Stadtsaal
= Kongresejo - Osterrelchhalle 2
= Kongresejo - Osterreichhalle 3

Vendredo 13.5. 13-20 Alveno de la partoprenantoj
INFO-kioskoj on St.Polton Hbf kaj Krems
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Restoracio kaj memservejo malformita] 9-24

13-20 ĜH 2 Akcoptejo malfermita
16-17 ĜH 3 INFO-konferenco

Sabato 14.5. 8-15 INFO- kioskoj en St.Polion Hbf kaj Krems
9-20 OH 2 Akceptejo malfermita
15-17 OH 2 Urbovizito laŭ bezono (senpage)
17-18 OH 2 LKK + IFEF-estraro
20-24 OH 2 INTERKONA VESPERO

Memsorvojo malformita 9-13 * 18-23

Dimanĉo 15.5. 8-9 Ekumena Diservo
9-10 OH 2 Informejo / Akceptejo malfermita
10-12 ST SOLENA MALFERMO

Komuna fotado + uniformprezentado
15-17 OH 2 Urbovizito laŭ anonco (senpage)
15-17 OH 3 1a FK-kunsido
20-22 ST KULTURA VESPERO

Lundo 16.5. 9-12 OH 3 Komitatkunsido nepublika
13-17 Busoj •Duontaga ekskurso’
20-1 INTERNACIA BALO en Grafenegg 

19-20.30 busservo » 4 busoj al Grafenegg 
ekde 0.30 busservo = 4 busoj al KREMS 
(Intertempe - buseta servo 22-1)

Mardo 17.5. 9-12
15- 16
16- 18
20-22

ST 
OH 2
ĜH 2
ST

PLENKUNSIDO publika 
Redaktora Kunsido 
2a FK-kunsido 
AŬSTRIA VESPERO

Restoracio malfermita 9-13 kaj memservejo malfermita 9-13 + 14 23
Merkrede 18.5.
Ĵaŭdo 19.5.

Vendrede 20.5.

8- 19 *TUTTAGA EKSKURSO*
9- 11 OH 3 ĈEFA FAKPRELEGO
11-12 ĜH 3 Fervojaj Novajo] kaj prologoj » la pano
15-17 OH 3 Movadaj aferoj
Libera vespero
Memservejo malfermita 15-17
9-10.30 ĜH 3 Fervojaj Novaĵoj kaj prelegoj » 2a parto 

10.30-12 OH 3 Prezentado ‘Venonta Kongresor 
14-15 OH 2 SOLENA FERMO de la kongreso 
Restoracio malfermita 9-16

Sabato 21.5. Informtabulo *Forveturo al Postkongreso*

Kongreskotizo] en aŭstraj ŝilingoj (ATS) ĝis 31.12.93 okdo 1.1.94

Kongresano IFEF-membro ĝenerale 700 900
speciale 400 700

Familiano kaj junui(in)o ĝis 30jara 300 500
Kongresano ne-IFEF-membro 700 1000

I993.fi
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Subtenanto - minimumo (no partoprenos.
ricevos kongresmaterialon) 200 200

Ĉambroperado (deviga) 50 50
Allaj prezoj:
Ekskurso T (tuttaga kun bufedo) 200 200
Ekskurso B (duontaga) 100 100
Menuo antaŭ la balo on kastolo Grafenogg 230 230
Tranokteblecoj kaj prezoj:
(Prezoj estas por ĉiu porsono/nokto kun matenmanĝo)
Kategorio A, unulita ĉambro 600-700

_ - dulita - 400-500
B, unulita - 350-500

- dulita - 300-350
— — trilita 250-300

Gastojo. unulita - 200-250
- dulita - 150-200
- trilita - 150-180

Privata t&ĝejo. unulita - 175-250
- dulita - 175-210

trilita - 150-180
Junulargastejo. trilita - 150-170

Krome ekzistas ekster la urbo
feriaj loĝejoj je prezoj por 2 personoj

3
- 4-7

300 
400-500 
ekde 500

La supre menciita 'speciala' kongreskotizo rilatas al kelkaj landoj kun ekonomiaj malfacilaĵoj. 
Kontaktu LKKn. ■

Kiel jier trajno atingi la 46-an kongresan urbon ?
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Postkongreso en Breclav de la 46a IFEF-kongreso

ĉeĥa LA de IFEF organizas postkongreson de 
la 46a IFEF-kongreso. Tiu aranĝo okazos la
21.-24.5.1994  on Bfoclav, Ĉeĥio.

Provizora programo:

21.5. - sabato -
Posttagmeze: alveno de la partoprenantoj. 

III estos atendataj precipe ĉe la trajnoj 
alvenantaj de Vieno je la 11.20, 12.24 
kaj 16.08 horo en stacidomo Breclav 

18.00: vospora disorvo katolika
19.00: vespermanĝo, poste komuna vespero 

kun organizantoj kaj lokaj e-istoj

22.5. - dimanĉo - busa ekskurso n-ro 1 
08.00: matenmanĝo, poste forveturo al Blan-

sko, vizito de grotoj de Punkva, ko- 
muna tagmanĝo en Skalnl mlyn, poste 
vizito de groto Katerinska, grotoj 
Sloup-ŝoSŭvka kaj abismo Macoĥa. 
Plie, laŭ tempo kaj deziro vizito de 
Tumulo de paco apud Slavkov

23.5. - lundo - trajnokskurso al Mikulov 
09.00: matenmanĝo, poste forveturo pertraj-

ne al Mikulov. vizito de Moravske 
vlnafskĉ zavody (Moraviaj Vmontre- 
prenoj), tagmanĝo, trarigardo de la 
urbo. Sankta monteto- kaj montoto 
Turold

17.50 aŭ 20.20: (laŭdezire) reveturo el Ml- 
kulov al Breclav

24.5. - mardo - busa ekskurso n-ro 2
08.00: matenmanĝo, poste forveturo al Led- 

nice, tle vizito al kastolo, parko, vin- 
trodomo kaj minareto. Post tagmanĝo 

vizito de arkeologia ekspozicio en Dolni Vĉst- 
onice, vojaĝo ĉirkaŭ montetaro Palava - Homi 
VĈstonico, Klontnico Orfa burgoto. Por intor 
egantoj piedmarŝado. Post komuna vesper- 
manĝo en Valtice amuzado en vinkelo.

24.00: reveno al Breclav kaj adiaŭo

Prezo de la postkongreso estas 3.000 Kĉ aŭ 
170 DEM kaj ĝi inkluzivas ambaŭ busekskur 
sojn, manĝojn, viziton de vinkelo kaj enirbiletojn 
al ĉiuj planataj programeroj. Tranoktadon kaj 
ovontuolojn trajnbiletojn (oblas uzi sonpagan 
FIP—bileton) oni pagos aparte surloke.

Tranoktadon oni povas elekti en hoteloj: 
Terezka - 400 m de stacidomo, kun maten-
manĝo
2- lita ĉambro
3- lita ĉambro
2- lita ĉambro
3- lita ĉambro

kun necesejo + 
kun necesejo + 
sen necesejo t 
son necesejo +

banejo 940 Kĉ
banejo 1180 Kĉ
banejo 670 Kĉ
banejo 1000 Kĉ

Grand 500 m de stacidomo, sen matenmanĝo 
1 -lita ĉambro kun necesejo + duŝo 310 Kĉ
2- lita ĉambro kun necesejo < duŝo 620 Kĉ
3- lita ĉambro kun necesejo + duŝo 800 Kĉ

Stadion - 1 km de stacidomo post urboplaco, 
sen matenmanĝo; necesejo kaj duŝolavejoj sur 
etaĝo, nur 3-litaj kaj 4-litaj ĉambroj
3- lita ĉambro 300 Kĉ
4- lita ĉambro 400 Kĉ

Aliĝilojn kaj mondojn por loĝado oni petu kaj 
sendu al adreso:
Jaroslav Pokorni, Nova 832, CZ-691 42 Val- 
tice, ĈR.

35a IFES

Lasta ŝanco por partopreni la ĉivintran skiso- 
majnon, en Poiana Braŝov, Rumanio.

Limdato por aliĝi: 31 a de decembrol Ne hezitu, 
ĉar neĝo estas garantiata, bonega skitereno. 
nekutimaj cirkonstancoj, gastama etoso, rekta 
trajno almenaŭ de Prago kaj Budapeŝto, mal- 

multokosta rostado. Ĉu vi forgosis la datojn? 
Jen: 5a-l2a de februaro.

Aliĝadreso: Rumana Esperanto-Fervojista 
Asocio, Regionala CFR. str Politechnicii Nr 1. 
RO-2200 Braŝov. Duobla gajno: vi travivos, 
REFA estos helpata kaj ili valoras la helpon!
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FISAIC kaj Esperanto 
Esperanto en FISAIC

La prezidantaro de FISAIC kunvenis komence 
de oktobro 1993 en la svoda urbo Holslngborg.

Inter la temoj estis la por ni grava demando, ĉu 
Esperanto, kiu dum du jaroj prove funkcias kiel 
tria laborlingvo do FISAIC, devu esti ĉesigita, 
akiru oficialan statuson, aŭ kio okazu.

Sufiĉe longa diskuto okazis, plejparte pozitiva, 
kvankam unuopaj landoj hezitis. La dana Fl- 
SAIC-sokcio proponis daŭrigon de la prov- 
periodo per ankoraŭ tri jaroj, ĉar du jaroj estas 
mallonga tempo en Internaciaj rilatoj.

Konsiderindan impreson dum la diskuto vekis 
precipe du eldiroj: Franclingve parolanta hun- 
gara delegitino asertis, ke ili ne povas malhavi 
la Esperanto-version l a do la protokoloj, ĉar 
laŭ ĝi oni tradukas hungare n. Belga s-ro 
Steppe, kiun ni kun ĝojo memoras i a kici 
FISAIC-reprezentanton en Ia 41 a IFK (Salou 
1989), klarigis, ko ĉiu dubanto pri la valoro do 
Esperanto simple iru al IFEF-kongreso, kaj la 
dubo tuj forvaporiĝos!

Rezulto: Unuanime la prezidantara kunveno de 
FISAIC akceptis plilongigi la provperiodon por tri 
jaroj!

Tre bona rezulto, kaj IFEF dankas al tiuj multaj 

kolegoj, kiuj

- preparis la vojon per plurjara, serioza laboro, 
laboris hejme kaj en FISAIC-kunvenoj dum la 
unua provperiodo,

- iris al Millau por la datrevena aranĝo de 
FISAIC kaj tio donis eble la decidan Impreson 
de la seriozeco de nia laboro,
kaj kompreneble niaj francaj kolegoj, kluj 
ŝvite sed sukcese kaj rapide faris la traduk- 
laboron.

Sed, bonvolu konscii, ko ni nun ne ripozu sur la 
laŭroj! Ni devos eĉ plie streĉi niajn fortojn,
- en la landoj, kie jam ekzistas bonaj rilatoj kun 

la FISAIC-sekcio, ni dovos plifirmigi ilin kaj 
forigi la lastajn dubojn,

- en la landoj, kio no aŭ apenaŭ estas rilatoj 
kun la FISAIC-sekcio. ni klopodu krei tiajn, 
ofertante bezonatajn sorvojn.

- la landaj asocioj nepre respektu la oficialajn 
informvojojn de FISAIC. ekzemplo ĝustatom 
pe informi pri planoj de estontaj IFK.

La IFEF-estraro atente sekvas la evoluon kaj 
pretas helpi laŭ la eblecoj, La ĉefa fiĝaiC- 
kontaktulo de IFEF estas la kasisto Henning 
Hauge.

IFEF-estraro

La tuteŭropa grandrapida reto

Evidente la trafika situacio en Eŭropo nocoslgos 
konsiderindajn ŝanĝojn en ĝia strukturo. Re- 
spektiva plano por tutoŭropa reto de la gran- 
drapida trafiko antaŭvidas, ke la ĝenerala 
ŝanĝemo de loko al loko kreskos, sekve ankaŭ 
la intenseco de la internacia trafiko. Tiu kresko 
dopondos de la ekonomia evoluo, kiun oni 
malgraŭ la momenta stagnado prognozas 
pozitivo. Kaŭzoj ekz. estas la kunkreskado do la 
Eŭropa Kornunumo kaj ties pligrandigo orienton. 

Dum la pasintaj du jardekoj la nombro do 
personkilometroj entute (ŝoseo, fervojo, aero) 
duobliĝis, tlo ostas 3,3 % jare. El tio la fervojoj 
akiris 27 % (po jaro 1.2 %), dum la aŭtotrafiko 
duobliĝis, kaj la aora trafiko atingis eĉ la 4,8- 
oblan. Entute la fervoja procentaj o en la mer- 
kato malkreskis de 10 al 6,6 %.

La erao de la grandrapida trafiko komenciĝis 
antaŭ pii ol 20 jaroj. Tiam la direkton al tiu 
vojo montris la japanoj per sia Ĝhinkansen (sh
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Popoldr/ido do Europo (urboj kaj aglomeraj 2cnoj kun pli ol 500.000 enlc$anloj); Rektoj distancoj inter selektitoj punktoj.

= s). Fino do la sesdekaj jaroj tri eŭropaj landoj 
ekesploris kaj ekplanis la grandrapidan trafikon 
sur nacia nivelo. Tlo estis Francio. Germanio kaj 
Italio. Per la TGV (trajno kun granda rapido) en 
Francio oni komencis inter Paris kaj Lyon.

Tre rapide montriĝis, ke tiu nova sistomo estis 
principe ĝusta kaj donis bonan ekonomian 
rezulton. Tion montras jenaj interesaj ciferoj: En 
1980 la fervojo kaj aviadiloj Inter Paris kaj Lyon 
estis uzitaj proksimume samkvante de pasaĝ- 
eroj. io jarojn poste la rilato estis 10; 1 favore al 
la fervojo. Tiu sperto vekis grandan intereson ĉe 
fakuloj kaj politikistoj. ĜI kontribuis al renaskiĝo 
de la tunelprojekto inter Francio kaj Britio, sed 
ankaŭ kaŭzis, ke Belgio, Francio, Germanio kaj 
Nederlando komencis esplori la eblecojn por 
grandrapidaj interŝtataj linioj, do por vero inter- 
nacia projekto.

Rapide nome oni rimarkis, ke la granda rapido 

ne povas realiĝi interne de naciaj limoj, sed ke 
ĝi sstas kvazaŭ antaŭdestinita - same kaj eĉ pli 
klare ol per la aviadiloj - fariĝi "llo de komuni- 
kedo’ inter la grandaj eŭropaj urboj ĝis distancoj 
de mil kilometroj. Do Atlantiko ĝis Uralo Eŭropo 
havas 338 urbojn kaj aglomerajn zonojn kun po 
pli ol 200.000 enloĝantoj, el lli 128 kun pli ol 
500.000 enloĝantoj, lli situas en distancoj unuj 
do la aliaj de maksimume kelkaj cent kilometroj. 
Kroma gravega faktoro estas, ke pli ol 42 % el 
ĉiuj homoj en Eŭropo loĝas en urboj kun pli ol 
100.000 enloĝantoj.

Logike la oŭropaj forvojoj interkonsentis ellabori 
komunan proponon por eŭropa grandrapida reto 
kaj prezonti ĝin al la ŝtataj instancoj. Tio okazis 
en 1989 kaj kondukis aJ la fondo de laborgrupo, 
kiu konsistis el altrangaj reprezentantoj de 
ŝtatoj, fervojoj kaj industrio. Tiu grupo publikigis 
en decembro 1990 unuan raporton, kiu enhavis 
komunan gvldplanon kun celtempo ĝis la jaro 
2000.
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Paralele al tiu agado kelkaj gravaj decidoj estis 
faritaj, i.a.
a) decido do la hispana registaro, jam flno do 

1988, enkonduki la Internacian spuron por la 
planitaj grandrapidaj linioj;

b) la franca-brita decido, konstrui la tunelon 
sub la Maniko;

c) la franca decido, konstrui la TGV-Nordo de 
Pris tra Lille al la manika tunelo kaj posta 
komuna decido do la koncernitaj landoj, 
realigi la nordeŭ ropan reton;

d) la docido konstrui firman fervojan Interligon 
trans la Grandan Bellon kaj trans la Sundon 
al Skandinavio;

e) la svispopola akcepto de la plano, konstrui 
du tunelojn sub la Gotthardt- kaj Ldtsch- 
berg/Simplon-masivoj:

f) la franca-itala decido, esplori la eblecojn por 
novkonstruota linio inter Lyon kaj Torino por 
interligi la grandrapidajn retojn de la du 
landoj.

Speciala koordina komisiono do "Intonacia For*- 
vojunio" (UIO) partoprenigis en tiuj aktivecoj 
ĉiujn eŭropajn fervojojn ĝis la limo do la GUS- 
Statoj. Tiamaniere eblis plivastigi la originan 
gvidplanon, en kiu ankoraŭ dominis la nord- 
sud-akso, al Orienta Eŭropo, Balkano kaj 
Skandinavio.

Tiu nova g vi d plano en sla centra parto enhavas 
la teritorion kun pioj donsa loĝantaro kaj ĉirkaŭo 
ok ‘pordegojn* al la marĝenaj regionoj, nome el

London aŭ la Britaj Insuloj,
Hamburg al Skandinavio, 
Warszawa kaj Budapest por plilongigoj orienton, 
Beograd al la Balkanlandoj,
Bologna por Italio,
Barcelona kaj Paris al Hispanio kaj Portugalio.

En la reto de tiu plano troviĝas tri kategorioj de 
linioj, nomo nove konstruitaj linioj por Ire grandaj 
rapidoj inter 300 kaj 3S0 km/h, ŝanĝ konstruitaj 
linioj por 200 km/h kaj jam ekzistantaj interligaj 
linioj. Oni antaŭvidas, ke laŭ tiuj planoj la landoj 
de EK plus Aŭstrio kaj Svisio komune posedos 
12000 km da nove konstruitaj kaj 11000 km da 
ŝanĝkonstruitaj linioj. Ĝis la jaro 2000 la rea-

La eŭropa fotokoncopto la ok ‘pordego)' ĉe ia rondo

ligado antaŭvideble ĉefe limiĝos jo okcidenta 
Eŭropo. La realigado en la orientaj landoj vaste 
dependos de la tiea adaptiĝo do la okonomlo al 
la okcidenta nivelo.

Ĝis nun oni konstruis en Francio, Gormanlo, 
Italio kaj Hispanio entute 1900 km da novaj 
grandrapidaj linioj. Pluraj 1200 km estas planitaj 
por la jaroj ĝis 2000 en Aŭstrio, Belgio, Francio 
kaj Germanio. Estas tutklare, ke la 'Eŭropo de 
la grandaj rapidoj* transiris el la stato de pro- 
jektoj al la stato de realigo.

Ne povas esti celo de tiu ĉi artikolo, procenti 
dotalojn pri la atendotaj gajnoj de vojaĝtempoj. 
Sed oni rajtas diri, ke ili estos rimarkinde altaj.

Unu el la perspektivoj, kiujn oni jam povas 
antaŭvidi, estas la kreado do granda okcidonta- 
orienta koridoro. Laŭ la loĝantara denseco ĝi 
etendiĝos de la triangulo London- Paris-Bruselo 
ĝis Kiev, Moskvo, St.Petersburg kaj al la Baltaj 
ŝtatoj. La longeco de tiu koridoro estos ĉirkaŭ 
2500 km. La geografiaj kaj topografiaj kondiĉoj 
por ĝia konstruado estos tre favoraj, ĉar ĝi 
kondukos tra la vasta mezoŭropa malaltebe- 
naĵo.

Entute oni devos kalkuli, ke la realigo de tiaj 
gigantaj projektoj kun ĝiaj okonomiaj kaj financaj 
postuloj bezonos kelkajn Jardekojn. Kaj tiu 
realigo ankaŭ osence dependos de la ĝenerala 
evoluo en la orienta parto do Eŭropo. Tamen la 
celo estas klare videbla, kaj en la intereso de la 
homoj ĝi ostos nepre atinginda.

Surbazo de artikolo en 'Die Doutscho Bahn’ 
7/8/93 Joachim Giessner
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Rotterdam havas fervojan tunelon

Je la 15a do septembro la reĝino Beatriz de la 
Nederlandanoj inaŭguris la fervojan tunelon kiu 
Interligas Rotterdam Centra Stacio kaj Rotter- 
dam Suda Stacio. Inter tiuj du stacioj: la urba 
centro, la rivero Mozo kaj la (Konings-)haveno. 
La konstruado de tiu tunelo estis la temo de la 
fakprelego en la fervojista tago dum la 73a 
UEA-kongreso en la jaro 1988 en Rotterdam. 
En tiu prelego la preleginto sciigis multe da 
detaloj pri la tiam konstruata luneto, kaj la 
partoprenintoj vizitis teman ekspozicion por 
rigardi filmon. Posttagmeze III vojaĝis sur la 
anstataŭota] viadukto tra la urbo kaj la du pontoj 
rospoktivo trans la rivero Mozo kaj la (Konlngs- 
ĵhaveno al Dordrecht. La nun malkonstruenda 3 
km longa viadukto estas 116 jaraĝa kaj kaŭzis 
multe da ĝeno pro la bruo de la 250 trajnoj kiuj 
pasis ĉiun diurnon! La ŝiptrafiko ne plu estas 
ĝenata de la pontoj l Sed inverse la trajntrafiko 
ne plu estas ĝenata de malfermita ponto! Ĉar la 
ponto trans la haveno estis movebla ponto: ĉiun 

duan horon ĝi estis levita dum 20 minutoj por 
doni vojon al ŝipoj kaj la eble plej alta ŝipvetur- 
anta gruo.

La nova tunelo havas longecon de 3 km; ĝi 
estas kvartraka (sed ĝis septembro 1994 
funkcios nur du el lli), la meza larĝo estas 27 
metroj, la alto proksimume 7.5 metroj. La mak- 
simuma deklivaĵo estas 2,5% kaj la trakoj sub 
la rivero kuŝas 15,3 rn sub la marnivelo.

Inter la rottordama contra stacio kaj la rivoro 
troviĝas la stacio Blaak. kiu estas duobla stacio 
kune kun la metroo. Sur tri apartaj niveloj 
kruciĝas tramo/buso, metroo kaj trajno! La trakoj 
de la fervojo kuŝas 11 m sub la marnivelo.

La konstrudado estis sep jaroj kaj la kostoj 905 
milionoj da guldenoj, inkluzivo la malkonstrua- 
don de la viadukto!

Wlm van Loouwen

COMMUTOR

La projekto "COMMUTOR" (elp. komutor) celas 
anstataŭigi la trapasadon de varvagonoj ĉe 
ranĝo-staclo per rapida translasado de mov- 
eblaj konteneroj lokitaj sur la varvagonoj.

Tiu projekto kondukas al reala revolucio en la 
vartrafikigo, komparebla al tiu alportita do TGV 
en la fako de pasaĝer-transporto.

La interŝanĝo Inter termlnal-cenlregoj nun 
estas faritaj per rektaj trajnoj. La trairado tra la 
transkargejo "COMMUTOR" ebligas novajn 
trajnokoneksojn cele al plenumo de densa 
fervojreto tra la franca teritorio, oĉ okazo de 
nesufiĉa trafiko por estigi rektan vartrajnon inter 
du centroj. En transkargejo eblus transŝarĝadi 
tridekojn da varvagonoj ĉiujn dek kvin minutojn.

Pluraj teknologiaj elektoj farendas, lli koncernas 
la sistemojn de transvagoniĝo, de delokiĝo, aŭ 
la stokadon de la ujoj interalie do moveblaj 
robotoj aŭtonomiaj, kiuj nepre transportas 
kontenerojn de 70 tunoj Inter la trajnŝarĝojo kaj 
la stokejo de la kamionforpreno. Ekde la nacia 

transportplano, komputilo administrada de stacia 
terenparto nepre scias la ĝustan trajnkonsiston 
kaj aparte la lokon kaj la nombron de konteneroj 
malŝarĝota]' sed ankaŭ ŝarĝotaj laŭ la lasta 
adreso do la vagonaroj. Tiu komputilo planizas 
la laboron de ĉiu manipulad-aparato, admini- 
stras la diversajn movadojn, kaj superrigardas 
en reala tempo ĉiujn moveblajn robotarojn. 
Poste, tiu superrigardante, por rekalkuli la 
trajektorion de roboto, kiu estus perdita sur la 
grandega stokejo.

Eksperimenta stacia terenparto funkcias en 
ĉirkaŭaĵo de Parizo por kompari kaj validigi la 
diversajn antaŭviditaj^ solvojn.

Fontoindiko "Direction de la Recherche SNCF" 
Jean RIPOCHE



INTERNACIA FERVOJISTO 1993.6 Paĝo 91

Cervia - kunveno pri movadaj aferoj

En la oks sai magazeno 49 homoj el 16 landoj 
partoprenis la Han de junio en la kunveno 
"Movadaj Aferoj'. Gvidas ĝin la IFEF-Sk, H.Bo- 
lognesi (l). Li enkondukas rememorante ĝiaj 
ĝonorolajn colojn, t.c. la necoson diskonigi la 
movadajn atingojn, iel akiritajn ĉefe de kolegoj, 
kaj precipo kioi eblis ricevi rekonojn pri Espcr- 
anto.

Tlo pormesas al ĉiuj havi pli bonajn argumentojn 
por ĉiam kaj ĉie levi la lingvan problemon, 
Instige al la oficialigo de nla lnternacia komu- 
nikilo en la rajtoj inter la fervojaj administracioj, 
sindikatoj k.s. Cetero oni traktu la proponitan 
agadplanon jam tuŝitan dum la plenkunsido. Tuj 
ostas intervenoj. Jen koncize la ĉefaĵoj:

K-go L.Kovar (CZ) informas pri la fondo en 
Ĉeĥio de la unua muzeo pri Esperanto 
(MESTKE MUZEUM, Esperanto parto, CZ- 
56002 Ĉeska Tfobova), kio estas Organizitaj 
dlversaj aranĝoj.

K-go F.Kapcs^ndl (H) instigas al faka laboro 
kaj mondas pri esperanta paĝo en telefonlibro. 
Imitinda ekzemplo.

S-ano G.M. Jakobs (B) substrekas la neceson 
zorgi pri la membraro. Li instigas esti pli viglaj 
pri tio ankaŭ en IFEF. Celo al tlo li varme 
subtenas la novan agadplanon.

S-ino N.Caragea (D) demandas pri la lastjara 
propono Salzmann. l.a Sk Informas pri sia 
cirkulero al la l.a. kaj pri la konkludo: eblas anigi 
al IFEF ne-fervojistojn laŭ la lokaj cirkonstancoj.

Pr P.Engen (N) revenas al la bonaj vortoj de s- 
ro Jakobs pri la agadplano, ĉar oni devas havi 
celojn por ke oni havu la eblecon kontroli ĉu 
venas rezultoj, kaj, konsekvence, aktivigi kaj 
aktivigi.

Laŭ k-go E.KIefer (D) oni devas strebi al plialti— 
go de la membronombro agante ĉefe eno de la 
sindikatoj kaj socialaj servoj.

D-ro S.Boschln (I) sugestas plibonigi la pro 
pagandon ne mankante montri ĉiam la esper- 
antajn paĝojn de la horaroj, belajn muraflŝojn, 
faldfoliojn, turismajn broŝurojn. Li mencias pri la 
rekonoj atingitaj de IKUE en la katolika movado.

S-ino N.Caragea tuto laŭdos la Cervia blazon- 
insignon; ŝi nur bedaŭras k e kiam place ludis la 
blovorkestro oni ne menciis Esperanton.

K-go R.Busche (D) sugestas enkonduki pli da 
propagando en la stacidomoj.

K-go M.Stuppnig (A) tro laŭdas la laboron de la 
italoj/bolonjanoj por la 45a kaj Eo; entute, se 
estas mankoj, lli ne gravas. Li plendas nur pro 
ne tro aktuala anonco pri radioj en lu "ltala 
Fervojisto".

S-ano M.Amadei (l) substrekas la gravecon de 
la radio-elsendoj, kiuj devas osti kuraĝlgitaj por 
korespondaĵoj al la redakcioj kaj varme konsila- 
taj al la novaj kursanoj.

K gino M.Fodorowicz (PL). no ontomo, iom 
plendas pri la dlstanco de sla tranoktejo kaj pri 
kelkaj aliaj cirkonstancoj.

Post insisto do multaj ĉeestantoj la Sk Bolog- 
nesl klarigas la situacion tlurllato kaj avidontigas 
la konduton de iuj partoprenantoj kiu metis la 
LKK-n antaŭ grandaj malfacilaĵoj. La klarigoj 
kontentigas la aŭskultantojn kaj la LKK ricevas 
komplotan apogon fare de multaj kongresanoj, 
kiuj memoras pri aliaj similaj malagrablaj situa- 
cioj.

K-ano E.Glattli (CH) taksas utila koresponda- 
don kun stampoj kaj glumarkoj pri Esperanto 
por daŭra efika varbado. Li rakontas pri siaj 
diversspecaj praktikaj sportoj propagandcele, 
menciante ankaŭ la starigon de kurioza klubo: 
Ĝ.E.R.I, - Goja Esperanto-Rondo Instruiga.

La tempo jam finiĝas, sed la homoj volonte kaj 
daŭre intervenas. Sk Bolognesi diras ko mult- 
nombra, vigla partopreno montras ke libera
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forumo estas homa neceso, ke utila por in- 
terŝanĝi spertojn kaj ideojn,

la programero kaj profitas instigi al ĉiuj kontribui 
por plivastigi nian fakan agadon.

Konklude Pr Engen substrekas la gravecon de IFEF-sekretario (D-ro Romano BOLOGNESI)

De niaj landoj asocioj

Sciigoj el Pollando

Inter la 10a kaj 12a de septembro 1993 on 
Tarnowskle G6ry Miasteczko Sl^skie la dekan 
fojon renkontiĝis polaj esperantistoj-fervojistoj el 
la Landa Fervojista Sekcio de PEA. La ronkon- 
tiĝo komenciĝis vendrede vespere. Sabate la 
11 an de septembro okazis kunvono do mombroj 
de la sekcio, dum kiu la cedanta estraro de la 
sekcio raportis sian 3jaran agadon. Poste oni 
elektis novan estraron por la jaroj 1993-1996. 
Kiel prezidantinon de la sekcio oni elektis s- 
Inon Marla Fedorowicz, anstataŭanton Hen- 
ryka Borkowska-Szmatloch. sekretariinon 
Janina Wereszka kaj membrojn: s-ino ZdzisJa- 
wa Kazmierczak, s-ro Zdzisfaw Fedorovricz. 
Sidejo da la sekcio restis en Katowico, al. 
Rozdzienskiego 1. Sl^ska DOKP.

La 10an Kongreson partoprenis 70 personoj, 
inter ili 8 eksterlandanoj ol: Germanio, ĉeĥio kaj 
Slovakio, kaj ankaŭ la honora prezidanto de 
IFEF Joachim Giessner.

Sabate la partoprenantoj vizitis la manovran 

monteton de stacio Tarnowskie Gory. La 
membrojn do la nova estraro kaj la eksteran- 
danojn gastigis prezidanto de urbo Tarnovvskie 
G6ry. Ja la 17a horo ĉiuj partoprenis sanktan 
meson en la preĝejo de sankta Anna. Vespere, 
kiel kutime, ĉiuj gaje ludis kaj kantis dum la 
balo.

La 10an Kongreson organizis Klubo de Fervo- 
jistoj-Esperantistoj elTarnovvskie Gory. Venonta 
kongreso okazos meze de septembro 1994 en 
regiono de Supra Silezio, organizos ĝin Klubo el 
Katowlce.

Ni koro dankas al la gesinjoroj, kiuj ĝis nun 
laboris por nia sekcio, nome s-inoj E.Hepmar 
kaj N. Bankowska, kaj prncipo al niaj tre ofere- 
maj fakuloj, s-roj J. Forturiski kaj R.Pra/at.

Ĝis la revido venontjare, kun esperantaj fer— 
vojistaj salutoj

Maria Fedorowlcz

Bulgario

Je la 14a do oktobro 1993a j, en Esperanto- 
Domo de kulturo en urbo Stara Zagora, Bul- 
garlo, okazis malfermo de nova lernojaro por 
ellernado de la internacia lingvo Esperanto. En 
la urbo ekzistas du sociotoj. Por la kurso por 
komencantoj Esperantista societo 'Fervojisto' 
varbis kvin gekolegojn-fervojistojn, kaj la urba 
societo 'Verda Stelo' ankaŭ varbis kvin gesin- 
jorojn. La kurso komencos funkcii la 21 an de 
oktobro.

Dum la solono ĵo la prezidanto de la Esperanto 
Domo de kulturo parolis pri la historio de la 

internacia lingvo Esperanto. La prezidanto de la 
societo ' Verda Stolo' parolis pri la neceso de

intornacla lingvo Esperanto. La sekretario do la 
societo 'Fervojisto'' S-ro Tonĉo Valev parolis pri 
la 45a IFEF kongreso on Corda, Italio.

Estis ĝustigita] la plano, la larnotago kaj aliaj 
problemoj.

Kursgvidanto estos Nojko Kunov.
T.Valev
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Jarkunveno 1993 de GEFA

Titisoo idilie situanta ĉe la samnoma lago on la 
Nigra Arbaro gastigis de la 8a ĝis 10a de okto- 
bro 1993 ĉ. 90 partoprenantojn al la 37a jarkun- 
veno de Gerrnana Esperanta Fervojista Asocio 
(GEFA). Dum vigla laborkunsido estis traktataj
l.a.  la estonta agado on la fondaĵo Forvoja 
Sociala Organizaĵo, pasintaj kaj venontaj kon- 
gresoj, jarkunvenoj kaj aliaj renkontiĝoj, aspekto 
de GEFA' organo, terminara kunlaboro, tele- 
kurso, fakvortaro. Kongresejo por ĉiuj aranĝoj 
estis la moderna kuracdomcgo, kios direktoro 
Janssen bonvenigis la kunvenintojn dum la 
festvespero.

LKK-ostro K.Bornhard kun siaj helpantoj eslis 
ĉion modele preparinta. Tra la aranĝoj lerte 
gvidis GEFA-prezldanto J.Giessner. Fervojista 
blovorkestro brave muzikis, tenoro L.FIuck 
ĝojigis per belsonaj kantoj. Roprozontantoj do la 
Fervoja Sociala Organizaĵo (BSW) kaj eks- 
terlandaj delegitoj transdonis korajn salutojn. La 

ĉi-lastaj estis: L.Patek (A). L.De Sutter (B),
F.Curtis  (GB) kaj A.Fiechter (CH). IFEF-vic- 
pr62idanto I.Gulyas (H) skribe salutis.

Dum la dimanĉa matineo gaja folklora grupo 
kantis, dancis kaj muzikis eĉ per bovsonorilo). 
Pri la ŝtata fervojo en Germanio referis etok— 
vento d-ro VV.Bormann, kiu krome skizis prl- 
pensindajn spertojn pri seminario de interpre- 
tistoj. Menciindaj ostis improsiga diaprozentado 
pri la Nigra Arbaro kaj videofilmo pri la IFEF- 
kongreso 1992 en Mŭnster. Ne mankis aŭto- 
busekskurso tra la aŭtuna arbarriĉa regiono 
akompanita de tradicie sunbrila vetero. Kun 
sincera danko al la organizantoj oni adiaŭis. 
GEFAatendas siajn membrojn kaj eksterlandajn 
gekolegojn en la nordgermana Hansa-urbo 
Lŭbeck. Kiam? De la 7a ĝis la 9a de oktobro
1994.

VV.Barnickel (D)

Jarkonferenco de FS ĈEA

En la tagoj I7a-I9a do septembro 1993 okazis 
en Ĉeska. Lipa la 27a Jarkonferenco de Fervo- 
Jista Sekcio ĉe Ĉeĥa Esperanto Asocio, kiun 
partoprenis dudeko da membroj kaj gastoj el 
Germanio. Hungario kaj Pollando. El Aŭstrio, 
Rumanio kaj Slovakio alvenis salutleteroj.

Oum la labora parto de la konferenco vendrede 
vespere oni pritraktis sian agadon kaj starigis 
programon por la venonta periodo.

La sekcio' nun havas 52 membrojn, abonantoj 
de lnternacia Fervojisto estas 36. Oni strebas 
plialtigi la nombron de abonantoj de IF.

Dum la pasinta jaro oni organizis krom alio la 
tradician Printempan Renkontiĝon 2.-4.4.1993 
en Zelesna Ruda, trajnekskurson al Mŭnster 
kun vizito do Transrapid dum Junio, trajnoks- 
kurson 15.-22.8. laŭ itinero Prago-Innsbruck- 
Zŭrich-Ganevo-Barcelono Madrid-Srilamnnca- 
Lisboa-Fatima-Lurdy. oni partoprenis karavane 
la 45an IFEF-kongreson en Cervia, reprezen 
tantoj de la sekcio partoprenis Sclencteknlkan 

Seminarion pri TrakpasojaJ Instalaĵoj okazinta 
16.-17.3.1993 en Pardubice kaj tradiciajn 
landajn renkontiĝojn aŭ kongresojn on Hun- 
gario. Pollando kaj Rumanio.

En la gazetaro aperis proksimume tridek artl- 
koloj kaj tradukoj de fakaj artikoloj pere de 
Esperanto. Kontribuis plejparte Inĝ. Ladislav 
Kova? kaj Jindrich Tomiŝek.

La ĉiam aganta Jiri Piŝtora sukcesis enigi E- 
fakon en la nove establita Urba Muzeo en 
Ĉeska Trebova. Oni petas ĉiujn, kiuj hejme 
havas materialon pri la historio de la E-movado 
en diversaj lokoj de Ĉeĥa Respubliko proponi 
ĝin al Mestske muzoum, obor esperanto, CZ- 
560 02 ĉoskb Tfebova. Ĉbĥa Respubliko.

Ĉeĥa Terminara Komisiono nun gvidata de Inĝ. 
Ladislav Kovar daŭrigis la preparojn por aperi- 
go do Ĉeĥa-Esperanta Forvoja Terminaro. Oni 
komencis labori je traduko efe LG V. En la tagoj 
12 15.3.1993 oni aranĝis e n Dobrichovice la- 
borkunvenon de Terminara komisiono kaj Fake 

L.De
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aplika komisiono do IFEF.

Bela suna vetero akompanis la sabatan tuttagan 
ekskurson al urbo Llberec kaj per kablotramo al 
monto Jeŝtĉd. de kie oni spektis belan panora- 
mon de la ĉirkaŭa regiono. Post reveturo kaj 
komuna vespermanĝo oni bone amuzis sin en 
restoracio. Ankaŭ dimanĉo antaŭtagmeza vizito 
de la urbo Ĉeska Lipa kontentigis ĉiujn, kiuj 

rostis kaj partoprenis.

Venontjare oni planas krom alia organizi tradici- 
an Printempan Renkontiĝon en la tagoj 15
17.4.1993 en Opava, partopreni karavane la 
46an IFEF-kongroson en Krems a.d. Donau kaj 
organizi la Postkongreson de la IFK dum la 
tagoj 21.-24.5.1994 en Bfeclav.

Jindfich Tomiŝek

32a FIRAC-kongreso en Budapeŝto

La FIRAC - lnternacia Federacio de la Fervoj- 
istaj Radioamatoroj - ĉijare en Budapeŝto 
aranĝis sian 32an kongreson inter la 23a kaj 
27ade septembro. El 14 landoj partoprenis 160 
gekolegoj. Dum la solena malfermo inter aliaj 
ankaŭ d-ro Imro Foronczy (Ha 1 UD) salutis la 
ĉeestantojn kaj transdonis la bondezirojn de la 
fervojistaj esperantistoj.

Krom la oficialaj programoj (estrar- kaj plen- 
kunsido) la kongresanoj konatiĝis- kun la vldin- 
dajoj de la hungara ĉefurbo. Aŭtobusa ekskur- 
so okazis al urbo Esztergom, kle oni prezentis 
folkloran programon. La tuttaga ekskurso kon- 
dukis al la lago Balatono por rigardi la urbojn 
Tihany kaj Balatonfŭred.

Dum la kongreso okazis ankaŭ estrarelekto. La 
prezidanto estas denove s-ro VVilhelm Roer

(La6DU) el Norvegio. La speciala radioamatora 
stacio (HG32FC) faris pli ol 2 mil kontaktojn kun 
proksimaj kaj foraj stacioj ankaŭ en Esperanto. 
Inter Firac-anoj troviĝas ankaŭ esperantistoj. 
Por kvitanci la kontaktojn oni pretigis belan, 
koloran OSL- karton kaj sondos ĝin al la part- 
neroj.

D-ro Imro Forenczy

ALVOKO

Homaranoj, registrigu senkoste vian adreson en Tutmonda Homaranista Adresaro!

La mondkonata verkisto Umberto Eco diris: “Kompare kun aliaj projektoj de internacia lingvo, 
malantaŭ Esperanto staras iu Ideologio, klo klarigas kial ĝi eltenis dum la allaj fiaskis. Ekzistas 
Esperanta 'religio', kiu igas homojn lerni kaj paroli la lingvon, dum ne ekzistas 'religio' de Volapŭk 
aŭ de Ido. La anglan oni lernas nuntempe pro praktikaj kaŭzoj. Sed povas ekzisti ideaj instigoj kiuj 
decidigas lerni lingvon, kaj ili eslas fortaj.’ "Ml uzis la vorton Ideologio en tre larĝa senco: aro do 
ideoj, de opinioj.’

Zamenhof skribis: 'Lingvo internacia havas la celon, krei inter la gentoj neŭtralan ponton en rilato 
lingva, la homaranismo volas krei tlan samon ponton en ĉiuj rilatoj. La homaranismo ostas nur 
plifortigita esperantismo, kaj ĉiuj tion ĉi sentas, kvankam ne ĉiuj volas tion ĉi laŭte diri."

Info-Servo celas ebligi kontakton inter ĉiuj, kiuj interesiĝas pri homaranismo. Tial ni preparas 
Tutmondan Homaranlstan Adresaron. Se vi deziras registrigi vian adreson en tiu ĉi adrosaro, bv. 
sciigi vian adreson al: Info-Servo, Blsmarckstr. 28, D-35037 Marburg, Germanio.
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Jubileo en Norvegio

Paĝo 95

La motoro en Estonio mortis

Egli O.Larsen

La prezidanto de esperantoklubo LA NORDA 
STELO, Hamar, Iĝis 70jara Ia23an de septem- 
bro 1993.

La jubileanto estis fervojisto ekde jaro 1941, kaj 
lla meriti isto kaj en la doĵora medio, kaj on poli 
tiko estas grandioza.

Fine li fariĝis urbestro de Hamar, kaj II ĉiam 
montris entuziasmon por sia kara urbo 'sur la 
suna bordo de lago Mjosa'.

Kiam lnternacia Fervojista Esperanto - Federacio 
IFEF decidis aranĝi sian 42an kongreson en 
Hamar dum |aro 1990, la loka kongresa komita- 
to ekde la komenco de la preparlaboro serĉis 
kontakton kun la urbestro kun peto, ke li plenu- 
mu diversajn dezirojn, kaj tiu kontakto vere iĝis 
fruktedona.

La urbestro tuj ekinteresiĝis pri Esperanto, jes li 
tiel fervoro oktuzlasmlĝls pri la afero, ke II decl- 
dis salutparoli dum la diversaj okazintaĵoj en 
Esperanto, kaj tiel li pli kaj pli glitis en nian 
medion.

Dank' aJ lla persona influo, Hamar dum la kon- 
greso inaŭguris straton kios nomo ostas ESPE- 
RANTOGATA = Esperantoscio, kaj la propa- 
ganda efekto de tiu agado estas klarvidebla.

La klubo poste kreskis kaj floras, kaj ĝi nun 
ostas Inter la plej aktivaj en Norvegio.

Multflanke nla kara amiko Egli sukcesis krei 
Hamar al 'La verda urbo ĉe lago Mjosa', kaj ni 
liaj geamikoj sincere salutas kaj gratulas nian 
aktivan kaj tre afablan kluban prezidanton.

Per Johan Krogstie

Post longa malsaneco mortis nia multjara 
GEFA-membro Kurt Giese antaŭ sla 66a 
naskiĝtago. U subtenis per sia fidela membreco 
nian fervojistan grupon en Kolonjo.

Johannes Palu, la sekretario do nia ostona 
landa asocio, mortis la 26an de Junio, unu 
monaton post sia 80a naskiĝtago (27.5.) en 
Tallinn. Li estis esperanlisto ekde la 30aj Jaroj, 
honora membro de Estona Esperanto-Asocio 
kaj ĉiama aktivulo. Posi la okupo do Estonio 
flanke de Sovet-Unio li estis transportita al 
Siberio kaj nur pro favora bonŝanco vive ro- 
venis. Post la milito li denove aktivigis delegito 
do UEA kaj estrarano de EAE, krome sekretario 
de la E-klubo Tallinn. U estis iniciatinto do 
fakultativa E-instruado en estonaj lernejoj (ekde 
1970), aŭtoro de kelkaj lernolibroj, Cseh-meto- 
da instruisto kaj reprezentanto de ILEI en 
Estonio.

Kiam antaŭ proksimumo 6 jaroj estonaj (ervo- 
jistoj interesiĝis pri aliĝo al IFEF, Palu serĉis 
kontakton kun IFEF, kio fino havis la rezulton, 
ke en la IFK Hamar 1990 IFEF akceptis ilin kiel 
“Estona Fervojista Sekcio"-n (post statutŝanĝo 
kiel Asocion).

En lasta letero, datita do 21.6.1993, do 5 tagojn 
antaŭ lia morto, Johannes Palu priskribis la 
eventojn on la somajno do sla naskiĝtago, la 
vizitojn de multaj amikoj kaj E-kluboj, la dona- 
cojn do siaj eksterlandaj amikoj, la gratulojn do 
iamaj lernantoj. Mi citas: '‘Ĉiuj donis ĝojon, 
feliĉosenton kaj amikecon. Mi do nun estas 
80jarulo. Mi no sentas min tia, tamen la tempo 
influas ankaŭ min. Nun la ĉiutaga vivo daŭras. 
Nia sabla ĝardeno bezonos miajn manojn, kaj 
en la domo estas longa vico da farenda]oj."

La sorto decidis alie. Palu devis sekvi la vokon. 
LI ostis modolo do esperantisto kaj postlasis 
gravan breĉon en Estonio ĝenerale kaj en nia 
tiea landa asocio. Ankaŭ mi perdis bonan 
amikon. U trovu eternan pacon!

Joachim Giossner, hon.prez. de IFEF 

ni noniam forgesos lin.

Kondoloncadroso:
Fraŭ Chrlslel Giese, Clemensstra/3e 10, 
D-53332 Bornheim-Sechtem.

Al la edzino kaj familio ni sincere kondolencas, GEFA



INTERNACIA FERVOJISTO 1993.6

INTERNACIA FERVOJISTO 
1003.6
45a eldonjaro

Dumonata fervojfaka 
revuo en Esperanto 
kaj organo de
Intemacia Forvojisia 
Esperanto - Federacio.

Redakcio:
E Henning Gison,
Adonrpvoj 182.
DK-4700 Naestved.
Tel -»45 53 72 73 77.

INTERNACIA FERVOJISTA 
ESPERANTO-FEDERACIO

Sekretario:
D-ro Romano Bolognesi, 
Vla Mili» 4.
1-40139 Bologna.

Kaalsto:
Henning Haugo. 
itanoflArdspf.idMjn 14. 
DK-9700 Brcrxferslev.

Dana po itĉ ekkonto:
1 25 80 36. IFEF.
BanegArdspladsen 14. 
OK-9700 UrorHĴorstev 
(pagante per poŝtĉek- 
konto ol ekjlodando 
aldonu 15 DKK por 
pOŜ1Cl$pOZOjh

Dana bankkonto: 
7353-350550, Dcn Danske 
Dank, OK-9800 HJOfrtng 
(pagante per bankkonto 
a«Ĵonu 25 DKK por bank- 
otspozoj).

Svisa bankkonto:
471-02. Thurgaulsche 
Kantonitan-;.
CH 8590 Rom.W5lwn».

Svisa poŝtĉekkonto:
CH 85-4110-5
FrauMifeid, IFEF. 
BanogArdspladsen 14. 
OK-0700 BrorKJorslov.

Redaktofino por ia 
venonta IF: 01.01. mi

PfOJOjo.
Geflon Tryk Naestved A<’S

Kelkaj postfestaj kaj unu ĝustatempa gratuloj

Honoraj mombroj do IFEF estas homoj, kiuj longatempo kaj/aŭ 
gravege helpis al la laboro kaj evoluo de IFEF. Tiajn oni devas 
honori kaj memori. Kontraŭ tio grave pekis la redakcio do IF dum 
1993. Malfacile estas verki ĉl-tiujn liniojn, ĉar la pentaj larmoj 
malsekigas la paperon!

Komenciĝon faris d-ro Istvan Bacskai kiu la 10an de februaro 
atingis la aĝon de 85 jaroj. Tion ni monciis en nla n-ro 1993.1. La 
20an de marto inĝ Jaromir ĥeblĉek plenumis ankaŭ 85 jarojn de sia 
vivo, raportita on n-ro 1993.3.

Sed intertempe s-ro VVillem van Leouwen la 26an de februaro 
sonbruo iĝis 75jara. Kompreneble li estas en tiu societo la 
Benjameno, sed estante vicprezidanto de IFEF dum lajaroj 1972- 
1980 kaj pro multflanka alla laboro II meritas mencion kaj gratulojn, 
spite aJ grava malfruiĝo.

La San de aŭgusto s-ro Jaromir Babiĉka atingis la aĝon de 85 
jaroj. Aktiva esperantisto ekde la junaĝo kaj suferinte malliberejon 
li nur en 1991 ricevis la merititan honorigon (vidu IF 1991.4 pĝ 57).

Inter la plej buntaj personecoj do IFEF troviĝas kav. p.l. Germano 
Gimelli, kiu la 4an de novembro iĝis 80jara. Ĉiam vigla, daŭre 
juneca Glmeill kolorigas ĉiujn iFEF-kongrosojn por vervaj diskutoj, 
ĉiama humoro kaj incita Inspiro. Ke 80 jaroj pasis de lia naskiĝo 
apenaŭ kredeblas.

Kaj fino ni atingis ĝisdatiĝon. La 23an de decembro honora 
prezidanto de IFEF, s-ro Joachim Giessner iĝos 80jara. Ne eblas 
ĉi-tie pro spaco- kaj memormanko listigi Ilajn meritojn - nur ke li 
estis prezidanto de IFEF de 1968 ĝis 1990 - sed tiu, kiu vidis lin 
sur la dancejo dum ĉijarseptembra vizito en Rumanio ne kredis, ke 
li dancis on sla 80a jaro.

Pioj slncorajn dankojn kaj gratulojn al ĉiuj nasklĝ-datrovon-uloj!

IFEF-estraro
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